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Questions

Bar K amtza

W

hat this
man did
was highly insensitive, but it
doesn’t seem to warrant the destruction
of the Bais HaMikdash.
Keep in mind that
not only are we are
dealing with the destruction of the holiest site on the planet,
we are also dealing
with sending the Jewish Nation into an
exile that has lasted
almost 2,000 years.
The untold amount
of suffering and torture that we have experienced during this
exile would not have
happened if we had
not been sent out of
our land. What sin
could possibly be
great enough to warrant such a punishment?

ב/תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נה
אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא
ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא דריספק
חרוב ביתר אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל
דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה
בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא
גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבק ויהובינא לך דמי
מה דאכינא ושתינא
אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך אמר ליה לא אמר ליה
יהיבנא לך דמי כולה סעודתיך אמר ליה לא נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה אמר
הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה שמע מינה קא ניחא להו איזיל איכול בהו קורצא
בי מלכא אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אמר ליה מי יימר אמר ליה שדר להו
קורבנא חזית אי מקרבין ליה אזל שדר בידיה עגלא תלתא בהדי דקאתי שדא ביה
מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו
מומא הוא סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות אמר להו רבי זכריה בן אבקולס
יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא אמר להו
רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה
בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו
א/תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז

תניא אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע
הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו
Rebbe Yochanan said, “What does the posuk ‘Praised is the man who is always
fearful’ mean? This refers to Kamtza and Bar Kamtza for whom Yerushalyim was
destroyed.”

There was a man whose friend was named Kamtza and whose enemy was named
Bar Kamtza. He made a festive meal and sent his messenger to bring his friend,
Kamtza. The messenger made a mistake and brought Bar Kamtza instead. When
this man saw that his enemy, Bar Kamtza, was at the meal, he said, “Since you are
my enemy, why are you here? Get out!” Bar Kamtza said, “Since I am here, let me
stay, and I will pay you for the food that I eat and drink.” The man said no. Bar
Kamtza said, “Let me stay, and I will pay half the cost of everyone’s meal.” The man
said no. Bar Kamtza said, “Let me stay, and I will pay for the entire cost of the banquet.” The man said no. He picked Bar Kamtza up and physically threw him out.
Bar Kamtza said, “Since the Rabbis were sitting there and didn’t protest, it shows
that they were in agreement with what this man did. I will cause the king to destroy them.”
[Bar Kamtza then went to the Roman King to complain about the Jews, and this led
to the destruction of the second Bais HaMikdash.]
Rebbe Elazar said, “Look at the power of embarrassment. HASHEM helped Bar
Kamtza and destroyed His own house and burned His own sanctuary.”
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